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Regulamin Portalu Internetowego TuTej24.pl

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Portalu tutej24.pl określa w szczególności: 
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Operator Portalu,
- zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, 
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
4. tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Operatorem Portalu tutej24.pl jest Marcin Koterwa prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą TuTej24 Marin Koterwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Szeherezady 120, 60-195 Poznań, 
NIP: 779-220-52-00, REGON: 367986637. 

3. Usługodawca świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim 
określonych. 

§. 2 DEFINICJE

1. Usługodawca – Operator Portalu Internetowego tutej24.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 3 
Regulaminu, 

2. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w 
oparciu o niniejszy Regulamin, 

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę za 
pomocą Konta Użytkownika, 

4. Gość - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, odwiedzająca stronę Portalu, uprawniona do korzystania z określonych 
funkcjonalności Portalu bez Konta Użytkownika, 

5. Portal – Portal Internatowy tutej24.pl dostępny pod adresem internetowym www.tutej24.pl, 
6. Regulamin – niniejszy dokument, 
7. Konto Użytkownika – funkcjonalność Portalu, która po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, 

umożliwia korzystanie z Usług Portalu, 
8. Dane Osobowe - informacje zgromadzone w Portalu podczas rejestracji przez Użytkowników, 

umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby, przetwarzane przez Usługodawcę Portalu w 
zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz 
prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich 
zgód, jak również dane zgromadzone w trakcie korzystania przez Gości ze Środków 
komunikacji elektronicznej Portalu, umożliwiające nawiązanie kontaktu przez Użytkowników i 
Gości, 



9. Hasło - unikalny kod składający się z od 8 do 20 znaków literowych, cyfrowych lub innych 
wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta 
Użytkownika, 

10. Adres elektroniczny - adres poczty elektronicznej (adres e-mail), 
11. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do 

Usług, 
12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 
urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, 

13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie 
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie 
Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za 
pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, 

14. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne 
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami 
teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna, 

15. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po 
zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy 
Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o 
treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych 
i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie 
gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie 
służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub
trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie 
przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na 
umożliwieniu korzystania z Portalu: 

a. Użytkownikom - poprzez możliwość udostępniania w Portalu ogłoszeń stanowiących 
zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy oraz komunikowanie się z 
Gośćmi przez Środki komunikacji elektronicznej; 

b. Gościom – poprzez możliwość przeglądania ogłoszeń w Portalu, obserwowania ogłoszeń i 
komunikowania się z Użytkownikami przez Środki komunikacji elektronicznej; 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego 
wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo
z chwilą korzystania przez Gościa z Portalu (w przypadku braku rejestracji). 

3. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 
4. Użytkownik, który dokonał rejestracji może udostępnić w Portalu ogłoszenie po zalogowaniu się

na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu 
do dnia 31 marca 2024 roku jest darmowe. Wszelkie informacje i zmiany regulaminu w zakresie
odpłatności za korzystanie z ww. usług w kolejnych latach zamieszczone zostaną w taki sposób, 
aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać na 3 miesiące przed ewentualnym skorzystaniem z 



ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Portalu, z zastrzeżeniem, że żadne opłaty nie 
zostaną wprowadzone przed 01 kwietnia 2024 roku. 

5. Korzystanie z Portalu przez Gości jest nieodpłatne. 
6. Informacje znajdujące się w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik 
powinien posiadać: - Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11.0 
lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 58.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 64.0 lub 
Opera w wersji nie starszej niż 51.0, 

- Włączoną obsługę Java Script, 
- Włączoną obsługę plików Cookies, 
- Aktywny adres e-mail. 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O 
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest 
indywidualne Konto Użytkownika. 

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. 
3. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link 

aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi 
potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. Użytkownik i Gość może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 

5. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w § 3 ust. 2 
umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza
o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz ten Użytkownik może w szczególności 
wypełnić i przesłać poprzez odpowiednią opcję dostępną w Koncie Użytkownika. Odstąpienie 
w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował 
emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. 

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną 
po dniu 1 kwietnia 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną 
zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika 
oraz jego usunięciem. 

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: 
a. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, 

obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, przedstawia treści 
pornograficzne lub wulgarne, a także jeśli narusza prawa osób trzecich lub wypełnia 
znamiona czynów zabronionych, w tym znamiona paserstwa, 

b. działalność Użytkownika narusza prawa autorskie oraz prawa wynikające z rejestracji 
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych
osób 



c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub 
związanej z nimi działalności, 

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej
z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta 
Użytkownika/odmowy rejestracji, 

e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, 
f. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich 

poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze 
kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

g. brak aktywności Użytkownika przez okres ponad 24 miesięcy. 
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez

Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. 
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem 
Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez wybranie w Koncie 
Użytkownika opcji „usuń konto”. Na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji 
zostanie następnie przesłany link do autoryzacji decyzji. Kliknięcie linku kończy proces 
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, co skutkuje trwałym usunięciem Konta 
Użytkownika.

10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po 
uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy.

11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że 
strony postanowią inaczej.

12. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 6 i 7 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu ma możliwość publikowania w Portalu dowolnej, 
nieograniczonej liczby ogłoszeń stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży 
przedstawionych w ogłoszeniu produktów lub innych umów. 

2. Wszelkie warunki oferty i umowy sprzedaży lub innej umowy są każdorazowo ustalane 
indywidualnie przez Użytkownika z Gościem. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych 
przez Użytkowników i Gości ani nie pośredniczy w ich zawarciu. 

3. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala całą jego treść. 
4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania w ogłoszeniach treści oraz zdjęć nienaruszających

prawa osób trzecich, w szczególności nienaruszających dobra osobiste osób trzecich oraz 
autorskich praw majątkowych i praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. 

5. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika nie są domyślnie dostępne w ogłoszeniu. Gość 
zainteresowany ogłoszeniem ma możliwość nawiązania kontaktu z Użytkownikiem poprzez 
Środki komunikacji elektronicznej, po podaniu swojego adresu e-mail. 

6. Użytkownik ma także możliwość dobrowolnego ujawnienia bezpośrednio w ogłoszeniu 
wybranych przez siebie danych kontaktowych, które będą dostępne w Portalu do wglądu Gości i
innych Użytkowników. 



7. Użytkownik może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych 
wprowadzonych przez Użytkownika. 

8. Ogłoszenie widnieje w Portalu przez okres 31 dni od dnia jego zamieszczenia. 
9. Użytkownik ma możliwość przypisania ogłoszenia do określonej kategorii, widniejącej w 

Portalu. Usługodawca ma prawo przenieść ogłoszenie do właściwej kategorii, po stwierdzeniu 
nieprawidłowości w jej zaszeregowaniu przez Użytkownika. 

10. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia maksymalnie 8 zdjęć do ogłoszenia. Usługodawca 
ma prawo zmniejszenia zdjęć do max. rozmiarów: szerokość 800px, wysokość 600px. 

11. Korzystanie z Usług oferowanych przez Portal odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym 
prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych 
usług Portalu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu 
i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w 
szczególności osoba korzystająca z Usług Portalu obowiązana jest do: 

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić 
funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych 
osób, w tym powstrzymywanie się od wielokrotnego zamieszczania ogłoszeń tego samego 
produktu lub usług bądź zamieszczania ogłoszeń mających charakter tzw. „spamu”; 

b. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont 
nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako 
własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania 
własnych kont innym osobom, 

c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji 
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych
osób, 

d. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Portalu, zapoznawania się ze
zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych 
usług Portalu 

e. powstrzymywania się od umieszczania w Portalu i rozpowszechniania za jego 
pośrednictwem oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego 
upoważnienia, oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, 
zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, 
istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i 
przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych bądź 
haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony 
dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci 
teleinformatycznej. 

12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu, przekazywanie za jego pośrednictwem treści i 
materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i 
zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści 
wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, 
naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na 
odpowiedzialność prawną Portal lub mogłyby wyrządzić mu szkodę. 

13. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za 
pośrednictwem Portalu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na 



wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu 
niezamówionej informacji handlowej (tzw. „spam”) albo stanowiących czyn nieuczciwej 
konkurencji. 

14. Użytkownik zamieszcza treści w Portalu na własną odpowiedzialność. 
15. Użytkownicy lub Goście Portalu mają możliwość zgłaszania Usługodawcy naruszeń ww. 

postanowień Regulaminu: 
a. Użytkownicy zalogowani w Portalu - poprzez kliknięcie w link „zgłoś naruszenie”, zawarty 

w każdym ogłoszeniu, 
b. Goście – poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@tutej24.pl, wpisując w 

tytule wiadomości „Zgłoszenie naruszenia”. 
16. W odpowiedzi na zgłoszenie, Usługodawca, w terminie 72 godzin od zgłoszenia, zweryfikuje 

zgłoszone ogłoszenie lub inne dane widniejące w Portalu i zawiesi bądź usunie ww. ogłoszenie 
w przypadku uznania ich za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, w szczególności z ust. 
11, 12, 13 regulaminu. 

17. Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta stosunku do 
Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia ust. 11, 12, 13. 

18. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia ogłoszenia, które znajduje się w kategorii 
ogłoszeń zakończonych od ponad 3 miesięcy. 

19. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z
jego działalnością. 

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego 
pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w
celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia 
niektórych funkcjonalności Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub 
przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników 
zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w 
przypadku ich zmiany. 

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do
Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. 

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Portalu treści bezprawnych.

§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 
techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie 
teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a 
które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu. 

2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy 
wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Portalu sprzętem komputerowym lub 
urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a 
Portalem. 



3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi 

okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, 
b. skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym 

prawem i postanowieniami Regulaminu, 
c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia 

okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym, 
d. treść ogłoszeń Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Portalu, 
e. sposób korzystania z ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu przez 

podmioty inne niż Usługodawca, 
f. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika z 

powodów nieleżących po stronie Usługodawcy,

§. 9. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Portalu można 
zgłaszać na dane kontaktowe Usługodawcy, w szczególności Użytkownik może przesłać 
reklamację elektroniczne poprzez Konto Użytkownika, zaś Gość na adres: kontakt@tutej24.pl 
wpisując w tytuł wiadomości „Reklamacja”. 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
a. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres 

zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej – w przypadku Użytkowników adres
podany przy rejestracji), 

b. przedmiot reklamacji, 
c. okoliczności uzasadniające reklamację. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. 
4. Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 
5. Decyzje Usługodawcy w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Portal w formie 

pisemnej lub mailowej. 

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych 
usług. 

2. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie 
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane te są 
wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do prowadzenia Portalu. 

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 
4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez 

Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, 
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, 
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną, 
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 



5. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Portalu oraz 
zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek 
innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i 
zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w 
szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie 
danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. 

7. Użytkownik samodzielnie zmienia, poprawia i usuwa dane w Koncie Użytkownika, za 
wyjątkiem adresu e-mail, który został podany przy rejestracji. Skorzystanie z prawa domagania 
się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Portalu w przypadku problemów z 
samodzielną zmianą danych może być wykonane po kontakcie z Usługodawcą poprzez zakładkę
Portalu „Kontakt”. 

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Portalu jest równoznaczne z 
wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy z zastrzeżeniem obowiązku 
Usługodawcy wykonania już zawartych umów. 

9. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i 
bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 
Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i 
adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz 
danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia, jak również 
niezbędnych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń. 

§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego. 

2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby 
Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest 
Konsument. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu 
zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia 
umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Użytkowników o publikacji zmian w Regulaminie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. 


